Riigikogu rahanduskomisjoni
istungi protokoll 252
Tallinn, Toompea

Teisipaev, 27. jaanuar 2015

Aigus 14.00, löpp 17.15
Juhataja: Rannar Vassilj ev (esimees)
Protokollija: Vivian POld (konsultant)
Vötsid osa: Remo Hoismer, Peeter Laurson, Inara Luigas, Tarrno Mänd, Karel RüUtli,
$ven Sester, Aivar Söerd, Tuna Licht (nöunik-sekretariaadijuhataja), Andres Ando (nOunik)
j a Helda Puura (konsultant)
Puudusid: Mihhail Stalnuhhin, Helir-Valdor Seederja Kadri Simson
Kutsutud: Maj andus- j a Kommunikatsioonirninisteeriumi siseturuosakonna juhataj a
Tea Danilov ja siseturuosakonna peaspetsialist Doris Teiv, Justiitsministeeriurni oiguspoliitika
osakonna eraöigus talituse j uhataj a Indrek Nikius j a nOunik Kristiina Koli,
Sotsiaaiministeeriumi hoolekande osakonna juhataj a Marit Raist j a proj ektij uht
Regina Sergejeva, finantsinspektsiooni juhatuse liige Andre Nörnm, Tarbijakaitse ameti
peadirektor Andres Sooniste ja turismi-ja reklaamitalituse juhataja Katrin Maim ning
Rahandusministeeriumi finantsturgude poliitika osakonna peaspetsialist Janika Aben
(1. paevakonapunkti j uures), Rahandusministeeriumi finantsturgude poliitika osakoima
juhataja Thomas AuväArt (1., 2. paevakorrapunkti juures) ning Rahandusministeeriumi
fiskaalpoiiitika osakonna j uhataj a Andrus Säälik (3. päevakorrapunkti j uures)
Päevakord:
1. Ulevaade kiiriaenumeetmete paketist
2. Vabariigi Valitsuse aigatatud finantskriisi ennetamise ja lahendamise seaduse eelnöu
(821 SE). Teine iugemine
3. Arutelu teemal Eesti Káubandus -Tööstuskoja esitatud
kollektiivne poordumine riigieelarve seaduse ja maksukorraiduse seaduse muutmiseks
4. Info
1. Ulevaade kiirlaenumeetmete paketist
Majandus- ja Kommunikatsioonirninisteeriurni siseturuosakonnajuhataja Tea Danilov,
Justiitsministeeriumi Oiguspoliitika osakonna eraOigus taiituse juhataja Indrek Nikius ja
nöunik Kristiina Koll, Rahandusministeeriumi finantsturgude poliitika osakonna juhataja
Thomas Auväärt, Sotsiaalministeeriumi hoolekande osakonna juhataja Marit Raist ja
projektijuht Regina Sergejeva, Finantsinspektsiooni juhatuse liige Andre Nömm ning
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Tarbijakaitse ameti peadirektor Andres Sooniste andsid ülevaate hetkeolukoirast ning esitasid
ornapoolseid ettepanekuid. Kutsutud kUlalised vastasid komisjoni liikrnete küsimustele.
Otsustati:

Vötta info teadmiseks (konsensus).
2. Vabarligi Valitsuse algatatud finantskriisi ennetamise ja lahendamise seaduse eelnöu
(821 SE). Teine lugemine

Vaadati läbi rahanduskomisjoni ja Rahandusministeeriumi koostöOs vairninud
rnuudatusettepanekud. Muudatusettepanekuid toetati konsensusega.

1. Eelnöus tehakse jargmised rnuudatused:
1.1. paragrahvi 13 löige 9 muudetakse ja sönastatakse jargmiselt:

.(9) Käesolevas paragrahvis sätestatud ühisotsust voi ühisotsuse puudumise konal käsitatakse
Finantsinspektsiooni tehtud otsuseid löplikuna teiste lepingurlikide kriisilahendusasutuste
suhtes.”;
1.2. paragrahvi 30 loige 10 muudetakse ja sOnastataksejargmiselt:
Käesolevas paragrahvis sätestatud ühisotsust vol Uhisotsuse puudumise korral käsitatakse
finantsinspektsiooni tehtud otsuseid löplikuna teiste lepinguriikide kriisilahendusasutuste
suhtes.”;

,,( 10)

1.3. paragrahvi 35 lOige 11 rnuudetakseja sOnastataksejargmiselt:
Käesolevas paragrahvis sätestatud ühisotsust vOl ühisotsuse puudurnise korral käsitatakse
Finantsinspektsiooni tehtud otsuseid löplikuna teiste lepinguriikide kriisilahendusasutuste
sulites. ‘;

..( 11)

Setgitus: Eelnimetatud koim normi reguleerivad krediidiasutuste kohta koostatavate kavade
(finantsseisundi taastamise kava, kriisilahenduskava) menetlernist finantsinspektsiooni ja
teiste liikinesriikidejarelevalveasutuste vOl kriisitahendusasutuste vahel.
EelnOus on hetkel satestaiud inOnevOrra eksliktdt et Finantsinspektsioon peab täitrna teiste
riikide ametivOimude pooit tehtud otsuseici LOplik padevus ja diskretsioon kavade
menetlemisega seotud otsuse tegemisel on siiski finantsinspektsioonil endal eli/c
tütarettevOt/alest pankade
asutatud
Eestis
ise
vast;ttab
finantsinspektsioon
kriisiiahendusmenethtse suhtes. Seega on kOiki kolme normi sarnasel redigeeritttd käesoleva
muudatusettepanekuga.
Rahanduskomisjon

Juhtivkomisj on: ARVESTADA TAIELIKULT (konsensus)

2.

paragrahvi 15 löike 1 punkt 2 muudetakse j a sönastatakse j ärgmiselt:

2) käesolevas seaduses sätestatud finantsseisundi taastamise kava ajakohastamise sageduse
vähendamist.”:
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Selgitus: Eelnöu 15 reguleerib olukorda, mile kohaseit vöib finantsinspektsioon lubada
krediidiasuiusel koostadajmnantsseisundi taastamise kava lihtsustatud korras. Hetkel on eelnôu
sônastatucI et krediidiasutus vöib taotleda finantsinspektsioonil se/ic kava ajakohastamise
nöude vähendamist. Korrekisem on aga sätestada, et taotieda voib kava ajakohastamise
ggç4zise vähendamist.
Rahanduskomisjon
Juhtivkomisj on: ARVESTADA TAIELIKULT (konsensus)

3.

paragrahvi 17 lOige 5 muudetakse ja sönastatakse jargmiselt:

,,(5) Kul käesoleva paragrahvi lOike 4 punktis 4 nimetatud kohustus annab selle ornanikule
Olguse ennetahtaegsele tagasirnaksrnisele, on asjaornase kohustuse maksetahtaeg esimene
kuupaev, mil se11inejgteij.”;
Selgitus: Eeinöu § 17 reguleerib seda kui patju pangad peavad hoidma passiva poolel
omavahendidja muid kohustusi, et kriisioiukorras oleks vOimaiik neid umber konverteerida
(‘näiteks völakiijad aktsiateks) vol suisa maha kiijutada. Need kohustused mis kuuluvad
mahakiijutamiseie, on uldjuhul pikema tahtajaga tditmise tahtaeg rohkem kul u/cs aasta).
Kaesolevaga tehakse eelnimetatud kohustusi reguieerivas sättes tehnilise iseloomuga
parandus, kus kohustuse järelejäämise tahtaeg asendatakse kohustuse maksetahtajaga.
Eesmark on viia normi sOnastus tápsemini direktiiviga kooskOila.
Rahanduskomisjon
Juhtivkomisj on: ARVESTADA TAIELIKULT (konsensus)

4. paragrahvi 23 loige 1 rnuudetakse ja sOnastatakse jargmiselt:
,,(1) Eestis asutatud konsolideerimisgruppi
a1çeyja1 on Oigus sölmida finantstoetuse
leping, mule kohaselt vOib anda teisele konsolideerimisgruppi kuuluvale ettevOtj ale, kes vastab
käesoleva seaduse §-s 36 sätestatud varajase sekkumise tingimustele, finantstoetust (edaspidi
konsolideerimisgmpi finantstoetuse leping).”;
Setgittts: EelnOu 23 sätestab korra, milliste tingirnuste kohaselt vOivadpangad ühe grupi sees
uksteisele finantstoetust anda. Antud §‘-i lOige 1 sätestab hetkel mOnevOrra lilalt imperatiivses
vormis, etfinantstoetuse andmine ole/cs pangajaoks kohustuslik. Muudatustega tapsustakse, et
see on siiski iga panga iseseisev otsus, kas teisele gruppi kuuluvale pangale toetust anda vOl
mitte (nt kul tütar otsustab hoopis ernapangalefinantstoetust anda).
Rahanduskomisj on
Juhtivkomisj on: ARVESTADA TAIELIKULT (konsensus)

5. paragrahvi 24 löike 4 sissejuhatava osa kolmas lause muudetakseja sonastataksejärgmiselt:
,.Lepingu tingimused, sealhulgas finantstoetuse andmisel hüvitise arvutamine, peab vastama
jargmistele nöuetele:”;
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Selgitus: Antud norm reguleerib samutiflnantstoetuse andmist grupi sees. Hetkei on sönastus
se//es normis mönevörra ebatapne vörreides direktiiviga. Fraegu eeinöus o/ev norm reguleerib
finantsloe/use andmise lepingut ja finantsloe!use andmisei kasutatava hüvitise arvutamise
pöhirnOtteid eraldiseisvalt. Samas korrektsem on sönastada, etflnantstoetuse andmise/ hüvitise
arvutamise pöhimötted on üks osa lepingust.
Rahanduskomisjon

Juhtivkornisj on: ARVE$TADA TAIELIKULT (konsensus)

6. paragrahvi 27 lOike 3 punktis $ asendatakse sönad

,,

$2” sonadega ,,-des $2, $22ja $4”;

Selgitus: Käesoievas normis s&estaks tingimused, mi/ic kohaselt Eestis asutatud krediidiasutus
vöib teisele gruppi kuuiuvale pangaiefinantstoetust anda. Uks tingimus on see, c/peale toe/use
andmist, ei tohi toetuse saajast krediidiasutus rikkuda krediidiasutuste seaduse §s 82
sätestatud riskide kontsentreerumise nöudeid. Antud viide on siiski ekslikuit jäänud kitsaks,
kuna riskide kontsentreeruinise nöudeid regu/eerivad krediidiasutuste seaduse ka muud §-d.
$eeparast antud muudatusega vastavat viidet /aiendatakse.
Rahanduskomisj on

Juhtivkomisjon: ARVE$TADA TAIELIKULT (konsensus)

7. paragrahvi 29 löike 1 punktid 15 fling 16 rnuudetakse ja sönastatakse jargrniselt:
,,15) käeso!eva seaduse 2. peatuki 2. jao kohaselt nOutavate omavahendite ja kOiblike
kohustuste miinimurnnOue ning selle rakendarnise korra! rniinimumnOude täitmise tahtaeg;
16) kui see on rakendatav, käesoleva seaduse 2. peatUki 2. jao kohaste omavahendite ja
kohustuste ja nöudeöiguste teisendamise lepingute sölrnimise tee! täidetav rniinimumnöue fling
vajaduse korral selle nöude täitmise tahtaeg;”;
Seigitus: Ee/nöu § 29 sdtestab, mis infot peab iga panga kohta koostatav kriisi/ahenduskava
sisa/dama. Kriisi/ahenduskava koostab Finantsinspektsioon. Punktid 15 ja 16 sätestavad
mönevörra eks/ikult, et kavasse tu/eb lisada info ka omavahendite ja kölb/ike kohustuste
miinimumtaseme kohta. Korrektsem on sätestada, et kavapeab sisa/dama infot miinimumnöude
kohta, mis vôib igapangapuhul 0//a erinev.
Rahanduskomisj on

Juhtivkomisj on: ARVESTADA TAIELIKULT (konsensus)

8. paragrahvi 33 !ôige 4 punkt 7 muudetakseja sonastataksejargmise!t:
,,7) kehtivad plaanid ja meetmed ettenägematu olukorra lahendamiseks, et tagada pidev
juurdepaas makse- ja arveldussusteemidele;”;
Selgitus: Ee/nöu § 33 satestab menet/us/iku korra, kuidas Finantsinspektsioon peab hindama,
kas pank on kriisilahenduskö/b/ik vöi mit/c. Uhte asjao/una peab finantsinspektsioon vastava
4
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hinnangu andmisel vOtma arvesse plaaneja meetmeld hädaolukorra lahendamiseks, et tagada
pidev juurdepaas makse- ja areeldussusieemidele. Korrektsem on aga asendada
hadaolukord” ettenagematu olukorraga” kuna hädaolukord” on hädaolukorra seaduse
spetsijjlline möisteja vöib seega tunduda mönevörra eksitav antud kontekstis.
,,

,,

Rahanduskomisjon

Juhtivkomisjon: ARVESTADA TAIELIKULT (konsensus)

9. paragrahvi 33 löige 4 punkt 12 rnuudetakseja sOnastataksejärgrniselt:
,,12) krediidiasutuse asjakohased p
çssjniisonv&alikud et esitada Finantsinspektsioonile
teave hoiustajateja Tagatisfondi seaduse kohaselt tagatud summade kindlaksmaararniseks;”;
Selgitus: Tegemist on sönastusliku parandusega. Praegune eelnöu sönastus onjargmine: 12)
krediidiasutuse asjakohaste protsesside kehiestamine, finantsinspektsioonile teabe esitamine,
mis on vajalik hoiustajateie ning muudele Tagatisfondi seaduse kohaselt tagatud isikutele
kuuluvate summade kindlaks,naaramiseks;”.
,,

Rahanduskomisjon

Juhtivkomisj on: ARVESTADA TAIELIKULT (konsensus)

10. paragrahv 33 bike 5 sissejuhatav osa fling punkt 1 muudetakse j a sönastatakse j argmiselt:
,,(5) Krediidiasutus vOi konsolideerimisgrupp
Finantsinspektsioon on veendunud:

loetakse

kriisilahenduskölblikuks,

kui

1) krediidiasutuse lopetamine ja likvideerimine
y5imalikjateostatay krediidiasutuste
seaduse 11. peatukis j a pankrotiseaduses sätestatud korras voi konsolideerimisgruppi kuuluvate
üksuste lOpetamine ja likvideerimine pyipiflçja teostatay teiste lepinguriikide tavapärases
maksej öuetusmenetluses ettenähtud korras voi;”;
Selgitus: Tegemist on samuti puhtalt sOnastusliku parandusega.
Rahanduskomisjon

Juhtivkomisj on: ARVESTADA TAJELIKULT (konsensus)

11. paragrahv 8$ loige 1 muudetakseja sönastatakse jargrniselt:
,,(1) finantsinspektsioonil on köik käesolevas seaduses sätestatud Oigused kolmanda riigi
krediidiasutuse Eestis asutatud fihiaali suhtes, mis ei ole Uheski kolmandas riigis
kriisilahendusmenetluse
jçkt vöi mis on kolmandas riigis menetluse jçjçt, kuid mule
p1-ih!.il esineb Uks käesoleva seaduse §-s 87 nimetatud tingimustest.”;
Selgitus: Tegemist on samuti puhtalt sônastusliku parandusega.
Rahanduskomisjon

5
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Juhtivkornisj on: ARVESTADA TAIELIKULT (konsensus)

12. paragrahv $9 Ioige 1 rnuudetakse ja sönastatakse jargmiselt:
,,(1) finantsinspektsioon sölmib vajaduse konal asjaornase kolmanda riigi kriisilahendus- vOi
muu arnetiasutusega koostoolepingu. KoostoOlepingus lepitakse kokku kolmanda riigi
kriisilahendus- vol muu arnetiasutuse ja Finantsinspektsiooni vaheline menetlus fling kord
vajaliku teabe vahetarniseksja koostOOks jargmiste ülesannete täitmisel:
1) kriisilahenduskavade valjatOotamine ja uuendarnine:
2) koostöO kriisilahenduskavade väljatOOtamisel, sealhu1as käesoleva seaduse sS-de $6 ja $$
Oiguste kasutarnise pOhimötted;
3) kriisilahendusmeetmete nin -Oiguste rakendarnine Ia asjaomase kolmanda riigi Oiguses

4) varajase sekkumise meetme rakendamine ja konsulteerimine eme märkimisväärse meetme
vOtmist vastavalt käesolevale seadusele vol asjaomase kolmanda riigi Oigusele, mis mOjutab
krediidiasutust vOi konsolideerimisgruppi:
5) avalikkuse teavitamise koordineerimine ühiste kriisilahendusmeetmete fling -öiguste
rakendamise konaL”:
Selgitus: Eelnöu § 89 löike 1 puhul on ekslikult aluseks vOetud vale dfrektiivi artikkeL Antud
norm I eesmargiks on sätestada, mida peab finantsinspektsioon arvestama kul ta sölmib
kolmandate riikide ametiasutustega vastavaid kriisilahendusalaseid kokkuleppeid Kaesoleva
muudatusega viiakse § 89 löike 1 pitnktide sOnastus direktiiviga kooskôlla.
Rahanduskomisj on
Juhtivkomisj on: ARVESTADA TAIELIKULT (konsensus)

13. Eelnöu §-i 99 millega muudetakse krediidiasutuste seadust, lisatakse uus punkt 6 muutes
j ärgmiste punktide nurneratsiooni:
6) paragrahvi $4 lOige $ muudetakse ja sOnastatakse jargmiselt:

,,($) Käesoleva paragrahvi lOikes 1 nimetatud isikute ja krediidiasutuse jurildilisest isikust
aktsionäride ning krediidiasutusega samasse konsolideerimisgruppi kuuluva ariuhingu selliste
aktsionäride suhtes, kellele kuulub rohkem kui ic peiotsenti ariuhingu aktsiakapitalist,
vOetud krediidiasutuse riskipositsioonide suhe omavahenditesse ei tohi ületada viit protsenti.”;
Selgitus: Krediidiasutuste seaduse § 84 sätestab reeglid laenude andrnisel seotud isikutele
Uuhid, aktsionäridjt). Praegune lOige 8 näeb ette, et aktsionäridele, kelle osalus on suurem kul
1%, vöib laenu anda üksnes summa ulatuses, mis ci ole suurem kui 5%panga omavahenditest.
Käesoleva muudatusega leevendatakse mönevörra antud reegleid. Ehk edaspidi kehtib selline
plirang üksnes suuraktsionäride suhtes (isikud, kes omavad üle 10%-list osalustpangas),
6
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Rahanduskomisj on
Juhtivkornisj on: ARVESTADA TAIELIKULT (konsensus)

14. Eelnöu §-i 102, millega rnuudetakse vaartpaberituru seadust, lisatakse uus punkt 4:
4) paragrahvi 230 löike 1 teine lause rnuudetakse ja sönastatakse jargrniselt:
,Jnspektsioonil on järelevalve teostamisel eelnimetatud Oigused rnuuhulgas ka järgrniste

1) Euroopa Parlamendi ja nOukogu rnäärus (EL) nr 236/2012 lUhikeseks muilgi ja krediidiriski
vahetustehingute teatavate aspektide kohta (ELT L $6, 24.03 .2012, 1k 1—24);
2) Euroopa Parlamendi ja nOukogu rnäärus (EL) nr 642/2012 börsiväliste tuletisinstrumentide,
kesksete vastaspoolteja kauplemisteabehoidlate kohta (ELT L 201, 27.07.2012, 1k 1—59);
3) Euroopa Parlarnendi ja nOukogu määrus (EL) nr 462/2013, millega muudetakse määnist
1k 1—33).”;
Selgitus: Muudatusega antakse finantsinspektsioonile senisest se/gem volitus, ci
Finantsinspektsioon saab vajadusel sekkuda ka reitinguagentuuride tegevust puudutavasse
valdkonda. Reitinguagenruuride määrusest tulenevat mO/u vöib pidada Eestile üldiselt
tagasihoidlikuks, sest vildatud määruse tahenduses Eestis reitinguagentuure asutatud ei ole,
samuti on Eestis antud rahvusvaheliselt tunnustatud krediidireiting üksikutele ettevoijale. Siiski
peavad Finantsinspektsioonil olema piisav öiguslik a/us, et vajadusel sekkuda
reitinguagentuuride vöi emitentide tegevusse eesmargiga kaitsta investoreid.
Rahanduskomisj on
Juhtivkomisj on: ARVESTADA TAIELIKULT (konsensus)
Otsustati:
Jätkata eelnöu arutelu komisjonis (konsensus).
3. Arutelu teemal Eesti Kaubandus -Tööstuskoja esitatud
kollektiivne po6rdumine riigieelarve seaduse ja maksukorralduse seaduse muutmiseks
Komisjon arutas Eesti Kaubandus -Tööstuskoja esitatud kollektiivset poordumist riigieelarve
seaduse ja maksukorralduse seaduse muutmiseks. Kaaluti erinevaid poordumise lahendamise
vOimalusi.
Rahandusministeeriumi fiskaalpoliitika osakonna juhataja Andrus Säälik vastas täiendavatele
kUsimustele.
Otsustati:
3.1 Arvestada osaliselt Eesti Kaubandus -TöOstuskoja esitatud ettepanekuga (konsensus).
3.2 Jätkata arutelu komisjoni erakonalisel istungil 29.01.2015 (konsensus).

4. Info
Laekunud on:
7
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1) Eesti Väike- ja Keskrniste Ettevötj ate Assosatsiooni (EVEA) kin kollektiivse
poOrdumisega: tunnistada kehtetuks 1000 euro arvete seadus;
2) Ettevötj a Peeter Kroonbergi poordumine Rongu Keskkooli ehituse hankest j a
renoveerirnisest;
3) Jaak Ulbo pOordurnine teemal: rahvastikukriisi kujunemine Eestis.
Otsustati:
Vötta info teadmiseks (konsensus)

Rannar Vassiljev
Juhataj a

Vivian Pöld //
Protokollij a/V
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